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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Desde 1º de janeiro de 2016, o novo acordo ortográfico é o único formato da língua reconhecido 

no Brasil. O acordo vigorou desde 2009, quando o trema da linguiça, o acento das europeias e o hífen 

do dia a dia desapareceram. Seu objetivo é unificar a nossa escrita e a das demais nações de língua 

portuguesa: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e 

Timor-Leste. Nesse sentido e de acordo com as normas ortográficas vigentes, assinale a alternativa 

na qual todos os vocábulos estão corretos: 

a) idéia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

b) ideia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

c) ideia / herói / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

d) ideia / herói  / heroico / microondas / leem / re-editar 

e) idéia / herói  / heroico / micro-ondas / lêem / re - editar 

2 - Temos respectivamente 8 letras e 7 fonemas, EXCETO  em: 

a) hipótese  

b) arranhar 

c) lâmpadas  

d) exemplos 

e) computar 

3 - As palavras, na ordem apresentada, que completam corretamente o sentido dos excertos abaixo 

encontram-se, respectivamente, na alternativa:  

 I. ____________ moral é a debilidade do cérebro. (Arthur Rimbaud)  

II.  ___________ livros escritos para evitar espaços vazios na estante. (Carlos Drummond de 

Andrade) 
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III. A mentira é o único _________________________do homem sobre todos os outros animais. 

(Fiódor Dostoiévski) 

IV. Ninguém pode ser sábio de ___________________________vazio. (George Eliot) 

V. Não há mentira pior do que uma verdade ________________________compreendida por 

aqueles que a ouvem. (Henry James) 

Fonte:http://www.revistabula.com/324-50-frases-classicas-de-escritores-celebres/. Acesso em 03/08/2017 

a) A - Há – privilégio – estômago - mal 

b) A - Há – previlégio – estomago - mal 

c) O - Há – privilégio – estomâgo - mau 

d) O - Há – previlégio – estômago - mal 

e) A - A – privilégio – estômago - mau 

4 - Considerando a ortografia e gramática em vigência, assinale a alternativa a qual apresenta uma 

assertiva falsa: 

a) as palavras vinagre, aguardente e planalto são formadas pelo processo de composição por 

aglutinação.  

b) o plural de segunda-feira é segundas-feiras. 

c) todas as palavras a seguir possuem dígrafos: marinheiro, corcunda, chave, telhado, chumbo. 

d) há dígrafos consonantais em: anterior, campestre, temperatura. 

e) alface é um substantivo feminino. 

5 - Analise o emprego das palavras em destaque e assinale o recurso linguístico utilizado para criar o 

humor. Esse recurso permite que o leitor ative conhecimentos  de mundos diferentes que resultarão 

em mundos textuais distintos e opostos em algum sentido.   

Papo de padres  

O padre de uma cidade perdida no meio do mato vai visitar o colega da paróquia vizinha: 
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 — Então, padre Luís? Como vão as coisas? Muito movimento?  

— Que nada! A mesma vida de sempre... Rosário, a pinga...  

Depois, grita em direção à cozinha:                                                             

— Rosário, traz essa pinga logo! 

a) Sinonímia 

b) Antonímia 

c) Paronímia 

d) Metafórico 

e) Homonímia 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Carlos gastou  para fazer um percurso entre duas cidades, imprimindo uma velocidade 

média de . Luís gastou  para fazer o mesmo percurso. A velocidade média 

desenvolvida por Luís foi de: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7 - Maria fez uma aplicação de R$ 20 000,00 a juros simples de 1,4% ao mês durante 12 dias. O 

rendimento obtido no período foi de: (considere 1 mês com 30 dias). 

a) R$ 108,00  

b) R$ 102,50  

c) R$ 98,00  

d) R$ 112,00  

e) R$ 94,30  
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8 - A tabela abaixo mostra a altura dos atletas de uma equipe de futsal. 

 

FREQUÊNCIA ALTURA (em metros) 

2 1,65 

1 1,70 

4 1,75 

3 1,80 

2 1,86 

 

A média aritmética das alturas dos atletas é: 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

9 - Em uma brincadeira de crianças Joel perguntou para a Sabrina: qual é a sua idade? Ela respondeu: 

minha idade é um terço da idade de minha mãe. Então Joel foi e perguntou para a mãe de Sabrina 

qual era sua idade e obteve a seguinte resposta: eu tenho 3 anos a menos que a idade do pai de 

Sabrina. Curioso para saber a idade de Sabrina, Joel perguntou ao pai dela qual era sua idade e ele 

respondeu: a minha idade mais a idade de minha esposa mais a idade de minha filha é igual a 80. Joel 

montou a equação e descobriu que a idade de Sabrina é de: 

a) 14 anos 

b) 13 anos 

c) 11 anos 

d) 15 anos 

e) 9 anos 
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10 - Um artesão dispõe de  de arame para fazer uma armação com formato de um ―esqueleto‖ 

de paralelepípedo conforme a figura. 

 

 

Este artesão quer que o comprimento tenha o triplo da altura e que a largura meça  a mais que a 

altura. Sabe-se que 5% do arame serão destinados aos nós nos vértices das arestas. As medidas do 

comprimento, largura e altura serão respectivamente: 

a)  

b)   

c)   

d)   

e)  

INFORMÁTICA 

11 - O que acontece com pressionamento das teclas SHIFT e ESC (SHIFT + ESC) quando utilizadas 

usando o Google Chrome: 

a) Abre o histórico de navegação 

b) Abre uma nova guia para digitar endereço para navegação  

c) Abre o gerenciador de tarefas do Chrome  

d) Abre a opção de localização do browser 

e) Abre as opções de impressão 

12 - Pishing (pescar), é um software mal intencionado (malware) que consiste em roubar/acessar 

dados pessoais, financeiros ou de cartão de crédito, entre outros, de computadores ou 

microcomputadores e disponibiliza-los através da rede ou internet. Qual das opções abaixo melhor 

caracteriza ou facilita a instalação de um Pishing em um microcomputador ou computador: 
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a) Abertura de sites falsos ou e-mails de origem duvidosa 

b) Acesso a ferramentas de busca 

c) Não atualização do sistema operacional 

d) Cópias de CDs ou DVDs não originais 

e) Uso de softwares ou sistemas bancários 

13 - Para que serve o sinal de subtração ao pesquisar no mecanismo de busca da Google a expressão:  

Brasil –economia  

a) classificar a pesquisa dos links pela expressão economia 

b) retornar links mais antigos relacionados a economia 

c) retornar links que possuam a palavra economia e não façam menção a palavra Brasil 

d) irá retornar um gráfico sobre o desempenho da bolsa ou economia no dia anterior ao da 

pesquisa no Brasil 

e) retornar links que possuam a palavra Brasil e não façam menção a palavra economia  

14 - Dentro as opções a seguir, qual melhor caracteriza a ação da BIOS após o computador ou 

microcomputador ser ligado: 

a) verificar apenas se a voltagem da fonte de alimentação esta correta 

b) verifica o funcionamento do disco rígido apenas 

c) verifica somente o funcionamento do microprocessador 

d) verifica os hardwares, relógio interno e inicializa o sistema operacional 

e) responsável armazenamento dos dados do computador 

15 - Qual das opções melhor caracteriza um software malicioso do tipo RANSOMWARE: 

a) lentidão no acesso aos dados e problemas na rede  

b) o sequestro e criptografia dos dados com pedido de resgate 
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c) perda de dados e a necessidade de reinstalação de softwares 

d) roubo de dados financeiros ou pessoais sem o usuário perceber 

e) necessidade de atualização do firmware dos equipamentos atingidos 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - A Constituição Federal de 1988 teve o artigo 41 alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998. A mesma prevê que os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público adquirem estabilidade após um determinado período de tempo de efetivo 

exercício. Deste dispositivo, extrai-se que o servidor público estável só perderá o cargo diante de 

algumas situações, são elas:  

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

É CORRETO afirmar que: 

a) As alternativas I e III estão corretas. 

b) Apenas I; II e III estão corretas. 

c) Apenas I está correta. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

e) Apenas II está correta. 

17 - A União Europeia é uma união econômica e política de características únicas, formada por 

diversos países europeus. Num dos países elencados abaixo, em 2016, foi realizada uma votação para 

saber se a população de tal país deveria ou não permanecer na União Europeia. Em decisão histórica, 

que tem potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas, a população 

decidiu em referendo deixar a União Europeia. O nome do país que deixou a União Europeia é:  
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a) Alemanha 

b) Austrália 

c) Rússia 

d) Japão  

e) Reino Unido 

18 - Juiz, titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná, ganhou notoriedade tanto nacional 

quanto internacional por comandar o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na 

Operação conhecida como Lava Jato, deflagrada em março de 2014. Segundo o Ministério Público 

Federal, é o maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro apurado no Brasil. 

a) Alexandre de Moraes  

b) Gilmar Mendes 

c) Joaquim Barbosa 

d) Sergio Moro 

e) Sergio Cabral 

19 - Donald Trump, contrariando pesquisas e previsões, vence Hillary Clinton e é eleito presidente 

dos Estados Unidos (EUA). Ele tornou-se o 45º presidente dos EUA eleito pelo partido:  

a) Partido Republicano 

b) Partido Cristão 

c) Partido Conservador 

d) Partido Democrata 

e) Partido Socialista 

20 - No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Irani (Lei Complementar nº 030/2007), art. 

9º, temos a seguinte redação: ―A nomeação far-se-á‖: 
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I. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo constante do Quadro Permanente de Pessoal, 

aprovado em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 

a complexidade do cargo;  

II. Em comissão, para cargos em comissão, assim declarados em Lei, de livre nomeação e 

exoneração; 

III. Em funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 

nos termos da legislação que as instituem. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas as alternativas II e III. 

b) Apenas as alternativas I e III. 

c) As alternativas I; II e III. 

d) Apenas a alternativa II. 

e) Apenas a alternativa I. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ASSISTENTE SOCIAL 

21 - Não está contido no Estatuto da Criança e do Adolescente: 

a) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

b) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, 

em condições dignas de existência. 

c) É dever de todos velar pela dignidade da criança e adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

d) As famílias com crianças e adolescentes com deficiências terão prioridade de atendimento 

nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. 
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e) As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil poderão conter ilustrações, 

fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munição, e 

deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

22 - Sobre as medidas socioeducativas: 

I- Advertência: O juiz apenas redigirá documento ao adolescente sobre a medida deferida, nunca é 

realizado de forma verbal. 

II- Obrigação de reparar o dano: Sempre será restituído em espécie. 

III- Liberdade assistida: Será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim 

de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.  Será fixada pelo prazo máximo de 04 meses.  

IV- Regime de semi-liberdade: Pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição 

para o meio aberto, possibilita a realização de atividade externas, independentemente de 

autorização judicial. 

V- Internação: Constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Será permitida a 

realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa 

determinação judicial em contrário. 

a) Os enunciados IV, V estão corretos os demais errados. 

b) Os enunciados II, III, V estão corretos os demais errados.  

c) Os enunciados I, III, IV estão corretos os demais errados. 

d) Os anunciados I, II, IV estão corretos os demais errados. 

e) Os enunciados III, V estão corretos os demais errados. 

23 - Classifique V para verdadeiro F para falso. As entidades que desenvolvem programas de 

acolhimento familiar e institucional deverão adotar os seguintes princípios: 

(  ) Evitar, sempre que possível, a transferências para outras entidades de crianças e adolescentes 

abrigados. 

(   )  Desenvolvimento de atividades em regime de co-educação.  
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(  ) Integração em família substituta, mesmo quando não esgotados os recursos de manutenção na 

família natural ou extensa. 

(   ) Atendimento personalizado e em grupos de 25 crianças e adolescentes. 

(   ) Participação na vida da comunidade local. 

a) F, F, V, F, F. 

b) V, V, F, F, V. 

c) F, V, F, V, V. 

d) V, V, V, V, V. 

e) V, F, F, V, F. 

24 - No artigo nº 11 da Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006 não consta: 

a) Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério 

Público e ao Poder Judiciário. 

b) Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. 

c) Capacitar permanentemente os policias civis e militares quanto às questões de gênero de raça 

ou etnia. 

d) Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando 

houver risco de vida. 

e) Informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis. 

25 - É uma atribuição privativa do assistente social segundo a Lei n.º8.662/93. 

a) Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas 

privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso II do artigo 3º. 

b) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de 

atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil. 
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c) Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço 

Social. 

d) Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação e pós-

graduação. 

e) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração 

pública direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares. 

26 - Sobre os aspectos históricos do Serviço Social é correto afirmar: 

a) Em suas origens no Brasil, o Serviço Social está intimamente vinculado ao movimento dos 

sem-terra. 

b) Em 1898, na Inglaterra, funda-se a primeira escola de Serviço Social do mundo. 

c) Em 1899, na cidade de Amsterdã, funda-se a primeira escola de Serviço Social do mundo. 

d) Um marco importante para a organização da Assistência Social é a fundação em 1891 da 

Sociedade de Organização da Caridade em Londres. 

e) Em 1935, foi fundada a Escola de Serviço Social de São Paulo, a primeira do gênero no 

Brasil. 

27 - O CFESS/ABEPSS, 2009, elucida alguns fundamentos Éticos do Serviço Social: 

I- A Ética pouco referenciasse através de um Código de Ética: conjunto de valores e princípios, 

normas morais, direitos, deveres e sanções, orientador do comportamento individual dos 

profissionais, dirigido à regulamentação de suas relações éticas com as entidades da categoria 

profissional. 

II- A ética profissional é isenta dos processos de alienação. Pode, favorecida por condições sociais 

e diante de motivações coletivas, ser direcionada a uma intervenção consciente realizadora de 

direitos, necessidades e valores que respondam às necessidades dos usuários. 

III- Historicamente, desde a sua origem, o Serviço Social se configura como uma profissão 

fortemente influenciada pelo conservadorismo moral e político. 
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IV- O que dá materialidade e organicidade à consciência ética dos profissionais é o pertencimento 

a um projeto profissional que possa responder aos seus ideais, projeções profissionais e 

societários, enquanto profissionais, cidadãos e categorias organizadas. 

V- A Ética profissional é uma dimensão específica do Serviço Social, suas determinações são 

medidas pelo conjunto de necessidades e possibilidades, de demandas e respostas que legitimam a 

profissão na divisão social do trabalho da sociedade capitalista, marcando a sua origem e sua 

trajetória histórica. 

a) Os enunciados II, III, V estão corretos os demais errados. 

b) Os enunciados I, III, V estão corretos os demais errados. 

c) Os enunciados I, II, IV estão corretos os demais errados. 

d) Os enunciados II, IV, V estão corretos os demais errados. 

e) Os enunciados III, IV, V estão corretos os demais errados. 

28 - Lendo atentamente as proposições abaixo, que refere-se ao artigo n.º2 da Lei n.º8.080/90, 

assinale a opção que preencha sequencialmente as lacunas, de forma correta: 

A saúde é um direito ________________ do ser humano, devendo o ______________ prover 

condições ________________ ao seu pleno exercício. 

a) fundamental, Estado, indispensáveis. 

b) primário, Estado, seguras. 

c) inato, Poder Público, apropriadas. 

d) básico, governo, dignas. 

e) universal, executivo, ideais. 

29 - Segundo as Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social, MDS, 2009, não 

é uma atribuição do CRAS: 

a) Ofertar o PAIF. 

b) Elaborar o Plano Municipal de Assistência Social. 
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c) Gestão territorial da rede socioassistencial da PSB. 

d) Fornecer informações e dados para a alimentação dos Sistemas de Informação do SUAS. 

e) Municiar o órgão gestor com informações para o planejamento, monitoramento e avaliação 

dos serviços ofertados no CRAS. 

30 - Com base nas Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social, 

MDS, 2011, não é uma competência do CREAS: 

a) Oferta e referenciamento de serviço(s) especializado(s), conforme definição do órgão gestor. 

b) Participação na construção de fluxos de articulação com a rede socioassistencial e com as 

demais políticas e órgãos de defesa de direitos. 

c) Monitoramento da utilização de materiais, comunicando demandas de reposição ao órgão 

gestor. 

d) Registro de informações relativas a atendimento acompanhamento. 

e) Planejamento e monitoramento da implementação do Protocolo de Gestão Integrada de 

serviços, benefícios e transferência de renda na localidade. 

31 - Sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é correto afirmar: 

a) Seu presidente deve ser sempre um servidor concursado. 

b) Deverá fazer o registro dos programas de atendimento a crianças, adolescentes e suas 

respectivas famílias em execução na sua base territorial por entidades governamentais e 

organizações da sociedade civil. 

c) Não pode exercer nenhuma função/ação junto ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente. 

d) Com formação ímpar reúne membros da sociedade civil e governamental. 

e) Sempre deverá estar vinculado ao Centro de Referência de Assistência Social. 
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32 - Assinale V para verdadeiro ou F para falso, sobre as funções do Conselho Tutelar contidas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente: 

(   ) Expedir notificações. 

(   ) Transportar crianças e adolescentes para consultas médicas e psicológicas. 

(   ) Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no art. n.º 129 

do ECA, I a VII. 

(  ) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, social, previdência, trabalho e 

segurança. 

(  ) Assessorar o poder executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e 

programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

a) V, F, V, V, V. 

b) V, F, V, F, F. 

c) V, F, V, V, F. 

d) V, V, F, F, F. 

e) F, V, F, F, F. 

33 - Na Política Nacional de Assistência Social consta como serviço da Proteção Social de Média e 

de Alta Complexidade: 

a) Serviço de Orientação e apoio sociofamiliar e Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos - SCFV. 

b) Família acolhedora e Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos - PAIF. 

c) Plantão Social e Trabalho Protegido. 

d) PAIF e Família Acolhedora. 
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e) Casa Lar e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e 

Idosos. 

34 - A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária corresponde a um dos objetivos: 

a) do Sistema Único de Saúde – SUS. 

b) do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

c) da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – PNIPPD. 

d) da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 

e) da Constituição Federal – CF. 

35 - O Estatuto do Idoso determina a reclusão de 1(um) a 4(quatro) anos e multa para quem? 

a) Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem devida 

representação legal. 

b) Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, 

dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. 

c) Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, controlar, testar ou outorgar procuração. 

d) Negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho. 

e) Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão de 

idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou 

ressarcimento de dívida. 

36 - O programa Bolsa Família, segundo o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - 

MDSA, ―é um programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi 

criado em outubro de 2003.‖ Tem três eixos principais, sendo um deles: 

a) Observância do critério de renda para acesso ao programa. 
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b) Os benefícios se dividem em: básico, fixo e variável. 

c) O pagamento dos benefícios será feito preferencialmente à mulher. 

d) Os benefícios serão pagos indiretamente às famílias. 

e) Articulação com outras ações. 

37 - Uma das diretrizes definidas no artigo n.º5 da Lei n.º 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS, 

diz respeito a: 

a) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica. 

b) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de Assistência Social em 

cada esfera do governo. 

c) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 

d) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito de benefícios e serviços de 

qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação 

vexatória de necessidade. 

e) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas. 

38 - Simões, 2008, discorre sobre medidas socioeducativas: 

I- Denominam-se de medidas de meio aberto a advertência, a obrigação de reparar o dano, a 

prestação de serviços à comunidade e a inserção em regime de semiliberdade. 

II- Tem dimensão jurídica, que tem natureza sancionaria, impondo compulsivamente a restrição 

legal de liberdade do adolescente, mas com sentido educativo de formação de sua cidadania. 

III- Tem dimensão ético-pedagógica, que pressupõe a eficácia do projeto pedagógico dos 

socioeducadores. 
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IV- Se o ato infracional é praticado por uma criança (art. 101 ECA), aplicam-se-lhe as medidas de 

proteção (art. 103 a 105 ECA). 

V- A internação tem prazo máximo de três anos. 

a) Os enunciados II, III, IV, V estão corretos os demais errados. 

b) Os enunciados I, II, III, IV estão corretos os demais errados. 

c) Os enunciados I, IV, V estão corretos os demais errados. 

d) Os enunciados II, III, V estão corretos os demais errados. 

e) Os enunciados I, II, III, V estão corretos os demais errados. 

39 - Enumere as sentenças abaixo conforme o número correspondente correto: 

1- CRAS. 

2- Usuários. 

3- Proteção Social Básica. 

4- Vigilância Social. 

5- Matricialidade Sociofamiliar. 

( ) Por reconhecer as fortes pressões que os processos de exclusão sociocultural geram sobre as 

famílias brasileiras, acentuando suas fragilidades e contradições, faz-se primordial sua 

centralidade no âmbito das ações da política de assistência social, como espaço privilegiado e 

insubstituível de proteção e socialização primárias, provedora de cuidados aos seus membros, mas 

que precisa também ser cuidada e protegida. 

( ) Tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

( ) Refere-se à produção, sistematização de informações, indicadores e índices territorializados das 

situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem sobre famílias/pessoas nos 

diferentes ciclos de vida; etc.. Os indicadores a serem construídos devem mensurar no território as 

situações de riscos e violação de direitos. 
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( ) Unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social, que 

abrange um total de até 1.000 famílias/ano. 

(   ) Famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e 

sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; 

desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais 

políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do 

núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho 

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar 

risco pessoal e social. 

a) 5, 3, 4, 1, 2. 

b) 1, 2, 3, 4, 5. 

c) 3,4, 1, 5, 2. 

d) 2, 3, 4, 1, 5. 

e) 4, 1, 5, 2, 3. 

40 - Segundo o MDS, 2004, ―O SUAS define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à 

execução da política de assistência social possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, 

qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da rede 

socioassistencial e, ainda, os eixos estruturantes e de subsistemas.‖ estando fora da lógica do texto: 

a) Centralização político-administrativa e Territorialização. 

b) Financiamento. 

c) Matricialidade sociofamiliar. 

d) Controle Social. 

e) A Informação, o Monitoramento e a Avaliação. 

 


